
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Kancellária, Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság  

Üzemeltetési Osztály 

 

Osztályvezető  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A BME Kancellária Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság, Üzemeltetési Osztálya a BME 

Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott, az Üzemeltetési Osztály 

feladat- és hatáskörébe rendelt feladatokat látja el. Az Osztályvezető feladata a Műszaki 

Kancellár-helyettes munkájának és az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság vezetője 

munkájának támogatása, különös tekintettel az Egyetem vagyonkezelésében levő területek és 

épületek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására. Az Osztály által végzett feladatok 

koordinálása, a törvények a jogszabályi előírások szerinti irányítása, azok teljesítéséről szóló 

beszámolók összeállítása. Az Osztályra vonatkozó belső szabályzatok készítése, 

véleményezése a vonatkozó jogszabályi környezet alapján. Az Osztály feladatkörébe tartozó 

nyilvántartási rendszerek hatékonyságának növelése, pontos, naprakész adatszolgáltatás 



biztosítása üzemeltetési, illetve fejlesztési feladatok tekintetében. Az Osztály fontosabb napi 

feladatai: - szállítási, gépjármű fenntartási, üzemeltetési feladatok, - papíráru, irodaszer, 

tisztítószer beszerzés, tárolás, - kertészeti feladatok, - gondnoki feladatok, - 

rendezvényszervezési szolgáltatások, - audiovizuális szolgáltatások, - használteszköz 

begyűjtés, raktározás, selejtezés és leltározás feladatai, - energiagazdálkodás, közüzemi 

szolgáltatások és beszerzések, - létesítménygazdálkodási adatbázisok kezelése, - 

területhasznosítási, bérbeadási feladatok.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat, valamint a Kancellár 

rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, vagy Egyetem, szakirányú műszaki és/vagy gazdasági végzettség,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         A fenti feladatok vonatkozásában szerzett min. 3 éves szakmai gyakorlat  

         Hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat  

         MS Office felhasználói szintű ismerete  

         Kooperatív munkavégzés, terhelhetőség  

         Büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felsőoktatási intézményben vagy költségvetési szervnél szerzett üzemeltetési 

tapasztalat  

         Közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat  

         Elektronikus iratkezelő szoftver kezelésében való jártasság  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz, a végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata  

         A feladat ellátásával kapcsolatos elképzelések  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.  



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 

közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


